
 .از آنتی بیوتیک ها منجر به مقاومت در برابر آنها می شود غیرمنطقی استفاده

آنتی  نسبت به  مقاومت    افزایشواند باعث ایجاد عوارض جانبی  و  می ت  تی بیوتیکآننادرست    مصرف -

 تهدیدها برای سالمت عمومی می باشد. . مقاومت آنتی بیوتیکی یکی از مهمترین ترین  ها شودبیوتیک

مقاومت آنتی بیوتیکی به این معنا نیست که بدن نسبت به آنتی بیوتیک ها مقاوم می شود؛ به این    -

معنی است که باکتری ها در حال افزایش توانایی جهت غلبه بر آنتی بیوتیک هایی هستند که برای  

 از بین بردن آنها طراحی شده اند.

د و باکتری ها  ند با آنها مبارزه کننباکتری ها مقاوم می شوند، آنتی بیوتیک ها نمی توانهنگامی که      -

 تکثیر می شوند. 

 دشوارتر است و می تواند به افراد دیگر سرایت کند. به آنتی بیوتیک درمان باکتری های مقاوم   -

و    متحده آمریکا اتفاق می افتداالت  میلیون عفونت مقاوم به آنتی بیوتیک در ای  2/ 8ساالنه بیش از    -

 می شود.  نفر 35000بیش از  منجربه مرگ

 

 درست استفاده از آنتی بیوتیک ها: روش

 ک ها را هرگز بصورت خودسرانه و بدون تجویز پزشک استفاده نکنید. وتی آنتی بی    _

بیو  - را دقیقا طبق دستور پزشک یا داروساز  اگر به آنتی  نیاز دارید، آنها  مصرف کنید و دوره  تیک 

 مصرف آن را کامل کنید. 

 آنتی بیوتیک ها را در یک ساعت معین از روز استفاده کنید و ساعت مصرف آن را تغییر ندهید.  -

هرگز آنتی بیوتیک های خود را برای استفاده بعدی ذخیره نکنید یا آنها را با خانواده یا دوستان به   -

 اشتراک نگذارید. 

 

مقاومت آنتی بیوتیکی کمک می    مبارزه با  و  سالمتی ما  حفظ نه تنها به  آنتی بیوتیک  درست  مصرف   -

خواهند در دسترس  نیز  برای نسل های آینده    ، تضمین می کند که این داروهای نجات دهنده   بلکه  کند

 . بود

 



پزشک یا  سواالت خود در مورد آنتی بیوتیک ها مانند عوارض جانبی و تداخالت دارویی را فقط از   -

 . داروساز خود بپرسید

 

 

 چیست؟ آنتی بیوتیک ها عوارض جانبی 

 عوارض جانبی شایع از خفیف تا شدید متغیر است و می تواند شامل موارد زیر باشد: ✓

 جوش و ضایعات پوستی  •

 سرگیجه •

 حالت تهوع  •

 اسهال •

 فرصت طلب  یقارچعفونت های بروز  •

 موارد زیر سریع به پزشک مراجعه کنید: بروزدر صورت 

o  که می تواند منجر به آسیب   باشد  کلستریدیوم دیفیسیل  می تواند نشانه ای از عفونت  :  اسهال شدید  

 . گرددروده بزرگ و مرگ 

o   کننده تهدید  و  شدید  آلرژیک  های  نفس،   :زندگی  واکنش  تنگی  کهیر،  سینه،  خس  خس  و    مانند 

در حال   ی شماکه گلوی شما در حال بسته شدن یا خفگی است یا صدا  آنافیالکسی )احساس می شود

 تغییر است(. 

 آنتی بیوتیک ها آگاه باشیم؟ نسبت بهچرا مهم است که ما 

شما آنتی بیوتیک    پزشکزمانی که    آنتی بیوتیک ها داروهای قدرتمند و نجات دهنده زندگی هستند. 

هنگام مصرف آنتی بیوتیک   ممکن استمصرف کنید.  و سر ساعت  تجویز می کند آنها را طبق دستور  

قطع مصرف آنتی بیوتیک یا تغییر دستور مصرف اما به یاد داشته باشید،    کنیدعوارض جانبی را تجربه  

  آن تنها می بایست با مشورت پزشک صورت پذیرد. 

نمی   بیمار  نه تنها سودی حاصلچنانچه خودسرانه مصرف شود،  ،  آنتی بیوتیکدر صورت عدم نیاز به  

آنتی  مصرف واکنش های ناشی از  . باعث آسیب شودمی تواند ناشی از مصرف، عوارض جانبی  شود بلکه

 . شود اورژانسمراجعه به دارو، یکی منجر به نسخه تجویز  پنج که از هر   بیوتیک ها باعث می شود

 می باشد. در کودکان یکی از شایع ترین علل مراجعه به اورژانس واکنش های آنتی بیوتیکی  ❖



 آنتی بیوتیک ها چه چیزی را درمان می کنند؟ 

  . ناشی از باکتری ها مورد نیاز هستندفقط برای درمان  عفونت های  آنتی بیوتیک ها

عفونت خون  آنتی بیوتیک ها ابزارهای حیاتی برای درمان شرایط تهدید کننده حیات مانند ذات الریه و 

 می باشد. 

 آنتی بیوتیک ها چه چیزی را درمان نمی کنند؟ 

  باعث سرماخوردگی، آنفوالنزا   این ویروسها هستند که،  ندارندویروس ها  اثری بر روی  آنتی بیوتیک ها  

موارد برونشیت، بسیاری    عفونت های باکتریایی رایج، از جمله بیشتردر برخی از  و کرونا می شوند. حتی  

 ، آنتی بیوتیک ها موثر نیستند. برخی عفونت های گوش  از عفونت های سینوسی و

 م؟یم سالم بمان ییتوانمچگونه  

 موارد زیر سالم بمانید و سالمت دیگران را نیز حفظ کنید:رعایت توانید با کمک  شما می

درصد الکل    70عفونی کننده دست که  از ضداستفاده  یا    ثانیه و  20آب و صابون به مدت  دستان خود با  

 . بشویید داشته باشد

 ید بپوشان  دهان و بینی را با دستمال یا با استفاده از داخل آرنج خود  هنگامی که سرفه یا عطسه می کنید

 . را به موقع دریافت کنید آنفوالنزا کرونا و واکسن واکسن های توصیه شده، مانند

عفونی    بیماریبروز  از  راه های پیشگیری  در مورد  مانند پزشکان و داروسازان  سالمت    ینمتخصص  از 

 . بهره بگیرید


